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Fernisering: Palmesøndag 2. april 2023

En ny begyndelse – igen. 

Jeg er tilbage i mit spanske atelier, og som altid er det en rigtig god fornemmelse. 

Jeg møder det gammelkendte, som straks skal møde alt det nye jeg brænder for at skabe. For maleriet skal tvistes og ændres

lidt hver gang. Det skal være sjovt og legende for kunstneren, for på den måde sander kunsten ikke til i kedsommelig

forudsigelse, men bærer der i mod gnisten, som gør værkerne pirrende og spændende for betragteren.

Så jeg skal igen ”op af rillen” og finde en ny melodi !

Jeg arbejder på altid at være et skridt foran mine fans, kunder og følgere, og så udfordrer jeg jo også dem som lige mente, at

de var ved at afkode mig. Jeg har et behov for, at flytte mine penselstrøg, så værkerne forhåbentlig virker indbydende og netop

nyskabte, men det er altid vigtigt, at det stadig har det umiskendelige touch af Carsten Frank.

Titel på udstillingen, og en del værker er endnu ikke skabt fordi skabelsesprocessen strækker sig ind til det nye år.

Denne næste solo udstilling vil vise min kunst i et mere forenklet udtryk, stærkere grafisk opstrammet, og en kende mere

ekspressivt - som f.eks værket her:

      
"The heavy baggage of life" 2022. 61 x 76 cm. Olie trykfarve, olie pastel samt akryl på kraftigt papir. 

 

Borgmesterportræt
Først på året fik jeg en henvendelse fra Silkeborg Kommune om jeg måske kunne portrættere byens tidligere borgmester

Steen Vindum. Silkeborg kommune har en lang tradition med malerier af tidligere borgmestre. Efter grundige overvejelser og

med stor ydmyghed valgte jeg at takke ja.  

Portrætter har jeg da lavet før, men det er jo ikke just som portrætmaler, jeg er kendt. For mig var det - udover portrætlighed -

vigtigt, at maleriet også skulle være et "Carsten Frank maleri" og reflektere mine penselstrøg som den landskabsmaler, de

fleste kender mig som. Det blev til en virkelig god og spændende dialog med Steen Vindum om ønsker og muligheder - en

række fotosessions rundt i Silkeborg og timer i atelieret, hvor Steen skulle sidde bomstille og holde mund. Det sker vist ikke så

tit for en politiker!

      

   "Portræt af borgmester Steen Vindum”, 99 x 78 cm, 2022. Akryl på lærred

Portrættet, som blev skabt i løbet af sommeren, er nok lidt anderledes end traditionelle borgmesterportrætter. Steen Vindum er

sat ind i en kontekst, der fortæller om hans borgmestertid - og dermed afspejler nogle af hans visioner om byens store tilvækst,

udvikling, fortætning af midtbyen og Silkeborgs natur - også som Outdoor hovedstad.  

Efter afsløringen i byrådssalen i september, hænger det nu sammen med de 2 andre ex-borgmestre, som har ledet Silkeborg

Kommune siden den sidste kommunesammenlægning.

                                                                

Mere udsmykning i Grenaa
For et år siden skrev jeg om 2 store værker købt af virksomheden Johnsen Grafisk i Grenaa. Det er i årets løb blevet suppleret

med flere værker, som nu hænger i div. kontorer og produktionslokaler rundt om i virksomheden. 

Disse nye værker er mest med afsæt i Grenaa´s historik og natur. Udsmykningen består nu ialt af 18 værker.

       
 

Langtidsholdbare bøger 
til den, som holder af kunst og kultur 

 

        
      HVID - SORT - RØD
  

    

 

Hele 325 velskrevne sider i en imponerende, væsentlig og rigt illustreret moderne kunstbog (stort format 28 x 28 cm.)

med sitrende skarpe og empatiske analyser af hele 126 af Carstens værker af forfatter og kunsthistoriker Dr. phil. Leo Tandrup. 

Hvid - Sort - Rød, Carsten Frank i kunst og liv. Pris nu kun: Kr. 250,- + kr. 50,- i forsendelse. 
Kan bestilles med mail til cf.fineart@gmail.com med din adresse + antal bøger, du ønsker eller på min hjemmeside: 
https://carstenfrank.dk/boger . Betal med Mobile Pay til 60611277 eller kontooverførsel til: Jyske Bank Reg.nr. 7170

Konto:1962285. Så sender jeg, når beløbet er betalt.

                                                           LAND

    
Glæd dig selv eller andre med en LAND oplevelse. Vores komplette LAND projekt, som er en kunstnerisk fortolkning af årets

gang i malerier, musik, lyrik og film, kan købes online og vi har samlet begge bøger (LAND-1 + LAND-2) med CD og DVD i en

pakke til nu kun Kr. 450,- + kr. 50,- i forsendelse. 
Se mere, og KØB DEN HER: http://www.landboks.dk/pro.../5-land---aarstidernes-danmark/ 

Kan også bestilles og betales via Mobile-pay på +45 60 61 12 77 

Vi tre, Carsten Frank, Kristian Lilholt og Kim Søgaard skabte for år tilbage LAND-1, og i 2020 kom vi med LAND-2. 

Gennem årene er der afviklet et stort antal LAND-Live koncerter fordelt over hele Danmark, og vi tillader os at konkludere, at

successen har været stor. Ud over koncerterne, er der solgt mere end 30.000 LAND-bøger. 
 

 

Med et citat fra den australske kunstner Charles Raymond Blackman: 

Glædelig jul med ønsket om alt det bedste for jer alle i 2023 

Fra både Karin & jeg

Carsten Frank
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